
 

 

 ANSÖKNINGSBLANKETT 
 för att delta i auktionen för 
tillstånd att använda 

radiosändare i 700 MHz-bandet 
 

Läs anvisningarna innan du fyller i ansökan! 

 

 
 
  

 

Sökande 
Namn (firma, förening, person)  

 
Organisations- eller personnummer (eller motsvarande för utländska sökande): 

 

Postadress  

 
 
 

Postnummer   

 
Postort 

 
 

Kontaktperson (som är behörig att företräda sökanden i auktionen): 

 

Telefon 

 

E-postadress 

 

Postadress till kontaktperson (om adressen är annan än vad som 

anges ovan): 

 

Postnummer   Postort 

 

 

 

Härmed intygar undertecknad  

- att sökanden inte är på obestånd, 

- att bud som läggs i auktionen härrör från sökanden, 

- att sökanden inte under de senaste fyra åren före sista ansökningsdag har fått ett 

tillstånd återkallat av PTS enligt 7 kap. 6 § 2 lagen (2003:389) om elektronisk 

kommunikation, samt 

- att sökanden vid tidpunkten för ansökan uppfyller och under auktionen kommer att 

uppfylla tillämpliga bestämmelser i PTS föreskrifter (PTSFS 2008:1) om 

spektrumauktioner, ändrade genom PTSFS 2010:5 och PTSFS 2016:2, PTS föreskrifter 

(2016:3) om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i 

frekvensblocket 723733/778788 MHz (FDD 5 i 700 MHz-bandet) och den allmänna 

inbjudan. 

  



 

 

Undertecknad sökande kommer, för det fall undertecknad blir innehavare av ett 

tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet, att vidta följande åtgärder:  

- medverka till att omedelbart etablera ett samarbete mellan tillståndshavarna i 700 MHz-

bandet, med syfte att koordinera åtgärder för att avhjälpa störningar (enligt definitionen 

av tv-störning i allmän inbjudan, bilaga A) vid mottagning av marksänd tv i 

frekvensbandet 470–694 MHz för fast bosatt befolkning, 

- säkerställa att samarbetet mellan tillståndshavarna omedelbart erbjuder en gemensam 

kontaktpunkt med god tillgänglighet, åtminstone via telefon, dit tv-tittare vars tv-

mottagning påverkas av användningen i 700 MHz-bandet kan göra en anmälan, 

- samordna ovan nämnda kontaktpunkt med den som upprättats för tv-tittare vars tv-

mottagning påverkas av användningen i 800 MHz-bandet, 

- föra register över inkomna anmälningar, 

- omgående medverka till att identifiera vilken tillståndshavare som orsakar tv-

störningarna i frekvensbandet 470–694 MHz, 

- snarast därefter, kostnadsfritt ombesörja undersökning och, för det fall störkällan är 

hänförlig till undertecknad, kostnadsfritt avhjälpa konstaterad tv-störning på lämpligt 

sätt, samt 

- om nödvändigt, omedelbart stänga av störande basstationssändare, repeater som 

undertecknad godkänt eller av undertecknad installerad terminal till dess att tv-

störningen är avhjälpt. 

 

   
        
        
        

Underskrift 
Ort och datum 

 
 
Namnteckning (firmatecknare) 

 
 
Namnförtydligande 

 
 



 

 

Anvisningar till sökande om att delta i auktionen för tillstånd att 

använda radiosändare i 700 MHz-bandet 
 

- Ansökan om att delta i auktionen för tillstånd att använda radiosändare i 

700 MHz-bandet ska göras på denna blankett. 

- Ansökan ska ha kommit in till PTS senast den 1 november 2016. 

- Ansökan ska ges in i förseglat kuvert. Märk kuvertet med ”Ansökan 700 MHz-

auktion”. 

- Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare och lämnas in i original. 

 

Till ansökan ska följande dokument bifogas: 

 

- Fullmakt i original för det fall ansökan undertecknas av annan än behörig 

firmatecknare. 

- Utdrag ur näringslivsregistret (eller motsvarande på engelska för utländska 

sökanden), som styrker uppgifter om firma, firmatecknare och 

organisationsnummer. 

- En bankgaranti om 20 miljoner kronor per frekvensmängd om 2×5 MHz som den 

sökande vill ha möjlighet att bjuda på i auktionen. Använd PTS mall för 

bankgarantin, se bilaga D till allmän inbjudan.  

- Uppgift om vilka som är sökandens närstående enligt närståenderegeln i allmän 

inbjudan. 

 

En ansökan som kommer in för sent eller som inte innehåller en bankgaranti i enlighet 

med vad som anges i allmän inbjudan kommer att avvisas. En ansökan som i övrigt inte 

är fullständig kan komma att avvisas eller avslås. 
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